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Ata da Assembleia de Freguesia de 30 de Junho de 2022 

 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniu a Assembleia de Freguesia de Campanhã, no Auditório, sito na Rua Ferreira dos Santos, 57, 

presidida pelo presidente Sr. Rodrigo Vieira de Oliveira, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1 – Aprovação das Atas das Assembleias anteriores;  

Ponto 2 – Apreciação da Informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, acerca 

da atividade da Junta e da situação financeira, relativa ao período de abril a 

junho de 2022, nos termos da alínea e) do n.º 2 do Art. 9º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro; 

Ponto 3 - Primeira Revisão ao orçamento para inclusão do Saldo de Gerência 

Ponto 4 – “Ratificação do contrato interadministrativo de delegação de competência no 

âmbito do projeto “Casa Reparada Vida Melhorada” 

 

Foi realizada a chamada, pela 1ª secretária, Sr.ª Susana Pereira, para verificação das presenças e 

existência de quórum. Verificou-se a substituição da Srª. Sara Guimarães da CDU pelo Sr. Ricardo 

Moura; do Sr. Rui Vidal do PAN pela Sra. Ana Maria Dias; do Sr. Hugo Nogueira do PS pelo Sr. Joaquim 

Quadrado e do Sr. António José Ribeiro também do PS pelo Sr. Manuel Cardoso. 

Verificou-se ainda a ausência do Sr. Raul Oliveira do PSD.  

 

No período antes da ordem de trabalhos foram entregues à mesa quatro documentos: 

 

 

 Documento 1 - Voto de saudação aos jovens finalistas de 2022, apresentado pelo PSD.  

 

Antes da votação houve intervenções: 
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- Sr. António Mira de Sousa do PS, suscitou dúvidas e comentários quanto à intenção da saudação, 

considerando que poderão advir consequências ao ser aprovada, por serem imensas escolas, 

faculdades e estudantes, sendo uma tarefa enorme para a Junta de Freguesia identificar todos os 

alunos finalistas. Alertando que na sequência apresentada também teriam que ser homenageados 

profissionais de saúde, de segurança pública, bombeiros e todas as atividades profissionais, 

resumindo todos teriam direito a uma menção honrosa. Concluindo que se a moção não for retirada 

a bancada do PS irá votar contra. 

 

- Sr. Pedro Mendes do PSD, esclarece que não retira e que aconteceu na sequência do programa do 

PSD para as eleições e esclarece que a razão é enaltecer os jovens da freguesia. 

Por a maioria dos jovens viver com dificuldades e mostrar que mesmo com dificuldades os jovens 

conseguem atingir os seus objetivos nos estudos e que devem ser enaltecidos. 

 

Sr. Álvaro Vaz do PS, a justificação dada pelo PSD não justifica o grosso da critica feita pelo PS. Não 

é, uma questão de pôr em causa na freguesia as dificuldades que sentem na progressão da educação 

e que deve ser enaltecido, mas a critica vai no sentido da operacionalidade, fazer menções honrosas 

individuais. Então, devia ser feito para todos os finalistas desde sempre, pois todos merecem e 

logisticamente consideram ser muito complicado do ponto de vista operacional. 

 

 - Sr. Pedro Mendes do PSD, recorda que a Câmara Municipal do Porto promove todos os anos uma 

menção e entrega de prémios aos melhores alunos das escolas da cidade. O RGPD não é, no seu 

ponto de vista um problema. Considera que dá trabalho, mas a proposta visa promover e mostrar 

que a capacitação e a formação têm valor. 

 

- Sr. Pedro Ferreira do PS, deixa um breve apontamento que neste contexto ainda se torna mais 

difícil por existirem alunos oriundos de Campanhã que vão estudar para outras cidades e até para 

outros países, tornando-se uma operação muito difícil.  

 

- Sr. Alexandre Alves do PSD, respeita todas as opiniões e no seguimento de terem sugerido menções 
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honrosas a outras áreas, apoia desde já a execução das mesmas. 

Reiterando que não retiram a moção, nem alteram em nada. 

 

Não aprovada com 12 votos contra (10 do PS e 2 da CDU), 6 votos a favor (3 do PSD, 1 do BE, 1 do 

CHEGA e 1 do PAN). 

 

 

 Documento 2 - Voto de pesar pelas vítimas de violência doméstica apresentado pelo PAN 

 

Antes da votação houve intervenção da Sra. Elisabete Carvalho do BE, que comunicou que irão votar 

favoravelmente por considerar um assunto que deve preocupar todos, por estar na ordem do dia e 

pensar como devemos contribuir de alguma forma na colaboração para serem programadas 

estratégias e procedimentos para ajudar as vítimas. 

 

Aprovada por unanimidade. 

 

 

Documento três - Recomendação por uma Freguesia mais ativa no combate às alterações 

climáticas, apresentada pelo BE. 

 

Aprovada por unanimidade. 

 

 

Documento quatro - voto de pesar pelo falecimento de Alfredo Ferreira, apresentado pelo PSD 

 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia em que exprimiu o estado de choque 

em que ficou exprimido a honra que teve em trabalhar com o Sr. Presidente falecido Alfredo 

Ferreira. 
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Aprovado por unanimidade. 

 

Tendo sido realizado um minuto de silêncio. 

 

 

De seguida passou-se à ordem de trabalhos: 

 

 

No ponto um: Aprovação das Atas das Assembleias anteriores 

 

Antes da votação interveio o Sr. Ricardo Moura da CDU a agradecer ao Executivo por ter resolvido 

o problema da vedação do campo na Associação de Moradores das Antas. 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, retribuiu o agradecimento com a satisfação 

de ter resolvido aquele problema tal como todos os outros que surjam. 

 

Passou-se à votação: 

 

Ata de 29/04/2022 foi aprovada por unanimidade. 

 

Ata de 16/05/2022 foi aprovada por unanimidade. 

 

 

No ponto dois: Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, acerca da 

atividade da Junta e da situação financeira relativa ao período de abril a junho de 2022, nos termos 

alínea e) do n.º 2 do Art. 9º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; 

 

Intervenções: 

 

- Sr. Alexandre Alves, do PSD, destacou o assunto sobre o ambiente no que se refere ao documento 
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"2º Relatório Trimestral", solicitando saber se já foi dado seguimento ao problema da necessidade 

de serem cortadas as silvas em três ruas nomeadamente na Rua do Falcão, Travessa da Corujeira de 

Baixo e Rua Padre Domingos de Azevedo. Questionando se já teve resposta da parte da Câmara. 

 

- Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, respondeu que já foram remetidos os 

problemas ao pelouro do ambiente para ser tratados. Comunicando que todos os dias são 

reportados problemas desses ao Pelouro. Estando atento a estes assuntos, acautelando que se não 

ficar tratado em uma ou duas semanas voltam a comunicar. 

 

- Sr. Alexandre Alves do PSD, solicitou saber acerca das reuniões que aconteceram com a PSP. Saber 

se saiu alguma medida de segurança nova e diferente, uma vez que tem decorrido uma onda de 

assaltos e se está previsto uma nova esquadra da polícia em Campanhã. 

 

- Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, respondeu que em reunião com o chefe de 

esquadra não vai existir nova esquadra e sobre a onda de assaltos foi pedido mais efetivos ao que 

responderam que não têm e que tentam fazer o melhor. Neste contexto o Executivo tem-se mantido 

sempre em contacto. 

 

- Sra. Elisabete Carvalho do BE, colocou uma série de questões, sabendo de antemão que a Junta 

tem estabelecido uma série de esforços junto da Câmara Municipal para obter respostas em relação 

a vários aspetos. A primeira questão diz respeito ao novo Complexo Desportivo de Campanhã, se 

está previsto o regresso do Clube Desportivo de Portugal ao local, ou se existiu uma mudança de 

plano. De seguida, questionou relativamente ao funcionamento do Gabinete de Azevedo. Sobre a 

Feira do Cerco indicou saber que houve uma promessa da Câmara de um novo espaço para realojar 

os feirantes, querendo saber se há alguma novidade. 

Em relação à habitação questionou se há algum tipo de normação em relação ao denominado 

património dos pobres, indicando que é um edificado que ninguém quer assumir a 

responsabilidade. Relativamente ao terreno onde existiu o Bairro S. Vicente de Paulo, pretende 

saber se já existe algum novo plano para o local. 
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Por último, questionou se a Câmara está a articular com a Junta aquilo que é necessário para as 

zonas Aru que pertencem a Campanhã, para melhorar o território, nomeadamente a zona de 

Azevedo. 

 

- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, esclarece que sobre o Complexo 

Desportivo ainda não tem informação nenhuma, por ainda não ter conseguido reunir com a 

vereadora da Câmara. Quanto ao Gabinete de Azevedo disse que ainda não arrancou por problemas 

com o contador da água. No que diz respeito à Feira do Cerco informou que vai ter reunião com o 

vereador da Câmara responsável pelo pelouro para abordar o tema. Em relação ao Património do 

Pobres depois de reunião com o vereador da Câmara foi informado pelo mesmo que o espaço não 

pertence à Câmara, no entanto, combinaram fazer um levantamento para decidir o que vai ser 

realizado no local, sendo que a Junta de Freguesia já está a trabalhar no assunto. Sobre o tema do 

Bairro São Vicente de Paulo indicou que o assunto ainda não foi discutido. 

Sobre a ARU de Azevedo informou que o tema vai entrar em discussão pública a partir do mês de 

Setembro. 

 

- Sra. Ana Maria Dias do PAN, destacou dois pontos em relação ao ambiente, nomeadamente no 

que respeita à limpeza das silvas. Sobre os prados, salientou a importância de manter a vegetação 

normal por causa da polinização, dando como exemplo o que acontece no parque oriental. 

 

- Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, esclarece que em conversa com o vereador 

da Câmara é dessa forma que vão proceder. 

 

- Sr. José Maria Gomes da CDU iniciou a sua intervenção fazendo um ponto de situação sobre os 

requerimentos efetuados numa anterior assembleia, indicando que um deles já foi dado 

seguimento, o que resolveu o problema da população, mas que o outro relativamente ao Bairro das 

Antas ainda não foi obtida resposta. Deu nota também que hoje foi enviado um novo requerimento 

sobre o acesso entre o Bairro Eng. Machado Vaz e o Edifício do Centro Comercial e Estádio do 

Dragão. Sobre o Fundo do Associativismo questionou se já existem procedimentos definidos, tendo 
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em conta que muitas das associações podem necessitar do fundo para arrancar com iniciativas. 

Colocou ainda outra questão diretamente ao Presidente da Junta, para saber se na próxima reunião 

na Câmara Municipal do Porto consegue saber se a Câmara irá exercer o direito de preferência nas 

Ilhas de Justino Teixeira. Para finalizar, deixou uma informação sobre o facto de ao lado da escola 

primária situada na Rua do Falcão existir um ponto de consumo e venda de drogas pesadas. Indicou 

que quando obteve a informação se dirigiu ao local e documentou a situação com imagens que iria 

partilhar com a Junta de Freguesia para que a situação pudesse ser resolvida o quanto antes. 

 

- Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, respondeu que desconhecia este último 

problema e vai de imediato contactar o vereador da Câmara para que haja uma intervenção urgente 

naquele local. Acerca das ilhas de Justino Teixeira comprometeu-se igualmente a questionar o 

vereador para obter esclarecimentos. 

Sobre o Fundo de Associativismo, a Junta está a tratar para verificar como vai ser delineado, e o 

jurista da Junta de Freguesia está a trabalhar no regulamento para o colocar em prática. 

Sobre o tema do Bairro das Antas está a ser tratado com a Domus Social, no entanto, ainda não 

existe resposta, mal ela chegue à Junta, o Sr. Presidente prontificou-se a partilha-la com a 

Assembleia. No que respeita ao Bairro Eng. Machado Vaz reconhece o problema, mas não sabe 

ainda o que a Câmara pretende fazer no local. 

 

- Sobre a questão da Rua do Falcão o Sr. Presidente da Assembleia Sr. Rodrigo Oliveira reforçou a 

necessidade dessa questão ser resolvida. 

 

-O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro responde que se compromete a tratar 

deste tema já no dia seguinte com o vereador da Câmara. 

 

- Sr. Pedro Silva do PSD, questionou sobre a renovação da Alameda de Cartes, nomeadamente, o 

projeto do ajardinado abaixo do Bairro do Falcão e também sobre a renovação da Praça da 

Corujeira, dando nota que este último tema está projetado e quer saber se a Câmara já deu alguma 

informação sobre o assunto. 
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- Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, respondeu que já colocaram as perguntas 

ao vereador que transmitiu que, em relação à Alameda de Cartes será ainda no fim deste ano tal 

como da zona da Corujeira, mas sem terem indicação de datas concretas.  

 

 

No ponto três: Primeira Revisão ao orçamento para inclusão do Saldo de Gerência 

 

Intervenções: 

 

- Sr. Pedro Silva do PSD, não efetuou qualquer questão sobre a revisão orçamental, mas aproveitou 

o ponto para questionar se sobre a obra do Crematório já existe alguma novidade sobre o parecer 

do Ministério do Ambiente. Para finalizar, em relação à renovação do ringue do Bairro do Monte da 

Bela, indica que é de louvar que isso aconteça, tendo em conta que o tema dos ringues desportivos 

era uma bandeira eleitoral do PSD e aproveitou para questionar quem vai ficar com a gestão do 

ringue, se a Junta ou a Associação de Moradores do Bairro Monte da Bela. 

 

- Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, esclareceu que sobre o Crematório ainda 

não há nenhum parecer, o Ministério do Ambiente prevê-se que dará uma resposta no espaço de 

um mês. 

Sobre o ringue do Monte da Bela, a Junta de Freguesia já tem o dinheiro só estão a aguardar o 

orçamento. Entretanto, vai ser apresentado à Câmara todos os projetos de todos os ringues. 

Aguardam marcação de reunião com a vereadora da Câmara. 

 

Votação: Aprovado por unanimidade 

 

 

No ponto quatro: "Ratificação do contrato interadministrativo de delegação de competência no 

âmbito do projeto "Casa reparada Vida melhorada". 
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Antes das Intervenções, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, esclareceu que 

este ponto só surgiu nesta Assembleia porque a Câmara apenas enviou o documento à Junta para 

assinar no início do mês, o que obriga a nova ratificação pela assembleia. 

 

Intervenções:  

 

- Sra. Elisabete Carvalho do BE, adiantou que a posição do BE é favorável a este programa por 

proporcionar melhores condições de habitabilidade. Reconhecendo que em Campanhã existe muita 

necessidade deste tipo de implementação deste projeto por as pessoas muitas vezes não terem 

condições de realizar obras necessárias. 

Relembrou ainda que em Assembleia Municipal até sugeriram que fosse implementado este tipo de 

projeto em habitações camarárias já que a Domus Social não se responsabiliza pela recuperação do 

interior das habitações.  

 

- Sr. Alexandre Alves do PSD, referiu uma gralha quanto à data que aparece no documento, estando 

14 de Julho e deveria ser 14 de Junho.  

Relativamente à proposta teve conhecimento de um e-mail que foi enviado ao elemento do 

executivo Sra. Janete Nogueira acerca de um casal que reside na zona da Praça das Flores e que se 

não fizerem obras em casa serão colocados fora. Querendo saber se vai estar incluída esta situação 

no projeto. Querendo também saber qual o critério definido para a distribuição do valor. Concluindo 

que é de louvar esta iniciativa. 

 

- Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, esclareceu que acerca da primeira questão 

não tem ainda conhecimento estando o caso com a Sra. Janete Nogueira, alertando que a Praça das 

Flores pode ser Campanhã ou Bonfim. Sobre os valores já vem de anos anteriores tendo sido a 

Câmara a estabelecer os mesmos. 

 

- Sr. Pedro Mendes do PSD, questiona sobre como é que essa verba é distribuída. 



 

Página 10 de 10 
 

 

- Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, esclarece que não há entrega de valores, 

mas sim de material e que é feito pelos serviços da Junta de Freguesia. É feita uma avaliação que é 

remetida à Domus Social e esta entrega os materiais.  

 

Votação: Aprovado por unanimidade 

 

 

Passou-se de seguida à Intervenção do público: 

 

Intervenção: 

 

- Sra. Luísa Lacerda, considerou interessante o que foi dito em Assembleia, no entanto, destacou o 

assunto sobre o que se passa no país em relação à violência contra as mulheres dirigindo-se ao 

Executivo para que faça alguma coisa junto de quem de direito.  

 

- Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Paulo Ribeiro, compromete-se que tudo o que a Junta 

poder fazer irá fazer. 

   

Nada mais havendo a tratar, foi lida a minuta da ata, que foi aprovada por unanimidade e foi 

encerrada a Assembleia pelas vinte e três horas e trinta minutos. 

 

 


